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Papain merupakan enzim yang berasal dari getah buah pepaya. Ada tiga jenis 
enzim yang terdapat dalam getah buah pepaya, yaitu papain, kimo papain, dan 
lisozim. Papain disebut juga enzim proteolitik, yaitu enzim yang dapat mempercepat 
pemecahan protein. Indonesia adalah salah satu produsen utama pepaya dunia. 
Berdasarkan data Statistik tahun 1995 -1999 (Deptan, 2000) tercatat rata-rata luas 
panen pepaya Indonesia adalah 10.155 Ha, dengan rataan produksi sebesar 452.700 
ton, atau produktifitas sebesar 44,6 ton pepayalHa1Tahun. Untuk itu, Indonesia 
berpotensi sebagai penghasil utama papain di dunia. 

Berdasarkan luas panen, produksi serta pangsanya, maka terdapat empat propinsi 
(Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur) yang mempunyai 
peluang besar sebagai daerah pengembangan industri papain di Indonesia. Bila dikaji 
potensi pepaya di Jawa Barat, maka Kabupaten Bogor dan sekitamya merupakan 
daerah penghasil pepaya terbssar di Jawa Barat. Dengan demikian, Kabupaten Bogor 
dan sekitamya merupakan daerah yang cocok untuk pengembangan dan 
pembangunan industri papain di Jawa Barat. 

Potensi bisnis papain yang besar didasarkan kepada kenyataan harganya yang 
terus meningkat . Harga papain dunia pada tahun 1990 hanya sebesar USD 45/kg, 
meningkat menjadi USD 99kg pada tahun 1992, meningkat lagi menjadi USD 
99,5/kg pada Juni 1993 dan puncaknya menjadi USD 120lkg pada Desember 1993 
(JOC, 1994). Bahkan pada tahun 2002 harga papain dunia melambung menjadi 
sekitar USD 250kg. 

Terdapat tiga jenis papain yang sangat populer di pasar dunia, yaitu papain kasar 
(crude papain), papain bersih (refined papain), dan papain mumi (pure papain). 
Papain digunakan sebagai pengempuk daging untuk industri pengolahan daging, 
restoran, dan hotel, sebagai penstabil minuman, terutama pada industri bir, sebagai 
bahan tambahan pada industri kosmetika, farmasi, suplemen makanan, dan kegunaan 
lainnya. 

Permaialahan utama yang dihadapi dalam proses pengembangan industri papain 
adalah terbatasnya penyediaan bahan baku (getah pepaya), belum dikuasainya dengan 
baik proses pengolahan getah pepaya menjadi papain oleh petani, belum adanya pilot 
proyek pengembangan papain di Indonesia, belum adanya kelembagaan pola 
pengembangan industri papain di Indonesia, baik dalam bentuk industri terintegrasi 
dari hulu ke hilir atau melalui pola kemitraan dengan petani, serta belum adanya 
cetak biru (blue print) strategi pemasaran dan pengembangan produk berbahan baku 
papain skala industri kecil di Indonesia. 



Mengingat banyaknya permasalahan yang timbul berkaitan dengan 
pengembangan industti papain di Indonesia, maka penelitian ini akan difokuskan 
pada Strategi pemasaran papain dan pengembangan produk pengempuk daging di 
KUB Agropaptin. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengkaji faktor-faktor persaingan industri 
papain di Indonesia, (2) Merekomendasikan alternatif strategi pemasaran yang efektif 
dalam upaya memasarkan papain yang dihasilkan KUB Agropaptin, serta (3) 
Merekomendasikan aneka pengembangan produk pengempuk daging yang sesuai 
dengan keinginan pasar bagi KUB Agropaptin. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan industri papain skala 
industri kecil di Indonesia, khususnya dalam ha1 pemasaran dan pengembangan 
produk. Bagi penulis diharapkan dapat memperoleh wawasan yang lebih luas 
mengenai strategi pemasaran dan pengembangan produk, serta dapat 
mengaplikasikan teori dan konsep yang telah dipelajari. Ruang lingkup penelitian ini 
hanya difokuskan kepada Strategi Pemasaran (Marketing Sfrategy) papain dan 
Pengembangan Produk (Product Development) pengempuk daging di KUB 
Agropaptin Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dalam bentuk studi 
kasus. Jenis dan sumber data berasal dari internal perusahaan yang meliputi visi dan 
misi perusahaan, tujuan perusahaan, contoh produksi, dan struktur organisasi, serta 
eksternal perusahaan berupa penilaian pakar dan dunia usaha. Pengumpulan data 
melalui obsewasi langsung, wawancara pribadi, penyebaran kuisioner untuk 
mendapatkan data primer dan studi kepustakaan. Prosedur pengambilan contoh 
dengan cara responden dipilih secara sengaja (purposive) dengan menggunakan 
teknik bola salju (snow ball). Responden terdiri dari 8 orang untuk analisis persaingan 
industri dan 20 orang untuk analisis Multiatribut Fishbein. Metode pengolahan data 
dengan melakukan analisis deskripsi untuk mendiskripsikan visi dan misi perusahaan, 
analisis persaingan industri untuk menentukan faktor-faktor persaingan dalam 
lingkungan industri dimana perusahaan berada dengan menggunakan model lima 
kekuatan porter (Five Forces Porter), serta analisis perilaku konsumen dengan 
menggunakan model sikap Multiutribut Fishbein. 

Berdasarkan hasil penelitian KUB Agropaptin belum mempunyai visi dan misi. 
yang terdiskripsikan secara jelas. Namun berdasarkan hasil diskusi dengan Ketua dan 
beberapa anggota KUB, dapat disimpulkan bahwa I(UB Agropaptin mempunyai visi 
untuk menjadi produsen papain skala industri kecil yang terbaik di Indonesia. Dilain 
pihak, misinya adalah meningkatkan penghasilan para anggotanya, menjadi pusat 
pelatihan dan uercontohan industri papain di Indonesia. menahasilkan aneka vroduk - 
pengempuk da3ng dengan harga yang kompetitif, serta memberikan pelayanai yang 
baik kepada para pelanggannya, baik konsumen perorangan maupun industri. 

~ e r d a s a ~ k a ~ h a s i l  analisis persaingan industri papain di -1ndonesi didapatkan 
hasil sebagai berikut (1)  Adanya ancaman pendatang baru dinilai sedang (skor : 3.21), 
dimana kemampuan akses ke saluran distribusi dan akses ke pemasok merupakan 
faktor utarna yang hams dikuasai untuk masuk ke industri papain, (2) Tingkat 
persaingan dalam industri papain di Indonesia dinilai sedang (skor : 2.84), yang 
dipengaruhi oleh jumlah dan karakteristik pe3aing, diferensiasi produk, serta 



pertumbuhan industri papain, (3) Ancaman produk substitusi dinilai sedang (skor : 
3.30), yang ditentukan oleh harga produk substitusi, fungsi produk yang sama, serta 
perkembangan teknologi, (4) Kekuatan tawar menawar pemasok dinilai sedang (skor 
: 3.21), dan dipengaruhi oleh ancaman produk substitusi, peran produk bagi industri, 
serta jurnlah pemasok, (5) Kekuatan tawar menawar pembeli dinilai sedang (skor : 
3.34), yang dipengaruhi oleh kualitas dan ciri produk, jumlah pembeli, serta informasi 
yang dimiliki pembeli. 

Berdasarkan hasil analisis sikap Multiatribut Fisltbein terhadap produk 
pengempuk daging, terdapat 13 atibut yang melekat pada produk pengempuk daging, 
yaitu harga, tekstur, wama, dosis pemakaian, aroma, kandungan lain, aturan pakai, 
merek, kemasan, nama perusahaan, kelengkapan informasi pada kemasan, informasi 
waktu kadaluarsa, serta kemudahan memperoleh produk. Produk Pengempuk daging 
merek Tenderin yang diproduksi KUB Agropaptin mempunyai tujuh atribut yang 
sesuai dengan hasil evaluasi atribut produk pengempuk daging yang diberikan oleh 
konsumen, yaitu harga, tekstur, wama, dosis pemakaian, kandungan lain, merek, dan 
nama perusahaan, sedangkan merek Paya hanya mempunyai dua atribut yang sesuai 
keinginan konsumen yaitu, kandungan lain, dan aturan pakai. Namun secara 
keseluruhan, total atribut produk pengempuk daging merek Paya dinilai lebih baik 
dengan skor C bi ei = (-2), dibandingkan dengan total atribut merek Tenderin yang 
dihasilkan KUB Agropaptin, dengan skor 1 bi ei = (-5). 

Terdapat tiga segmen pasar (segmentation) potensial produk pengempuk daging, 
yaitu segmen industri, segmen horeka (hotel, restoran, kantin), dan segmen 
individual kelas menegah atas. Target pasar (targeting) untuk produk pengempuk 
daging dalam jangka pendek dan primer adalah konsumen individual kelas menengah 
atas yang berbelanja ke supermarket dan hypermarket (modern market), sedangkan 
untuk target pasar jangka pendek sekunder adalah konsumen individual yang 
berbelanja ke pasar tradisional atau pasar becek (traditional marketlwet market). 
Untuk penentuan posisi (positioning), dengan melakukan deferensiasi produk, 
melalui pembentukan citra sebagai produk yang mempunyai keunggulan dalam ha1 
(1) Keunggulan kualitas (qualiv leaderslzip), (2) Keunggulan harga (price 
leadersltip), (3) Keseluruhan nilai yang maksimal (value of money), serta (4) 
Keunggulan teknologi bersih (green teclznologv leadership). 

Untuk bauran pemasaran (marketing mix), strategi produk (Product Strategy) 
dilakukan dengan (1) Memperbaiki produk pengempuk daging merek Tenderin 
sehingga sesuai dengan yang diinginkan konsumen berdasarkan hasil evaluasi 
konsumen dalam analisis Multiatribut Fishbein, serta dengan (2) Menciptakan produk 
baru yang sesuai untuk segmen pasar tradisional, serta menciptakan produk baru 
dengan harga premium untuk konsumen ekspatriat. 

Strategi harga (Price Strategy) dengan menetapkan harga merek Tenderin 10% 
lebih murah dari harga produk merek Puyu, menciptakan produk yang sesuai dengan 
segmem pasar tradisional, serta menciptakan produk premium dengan harga 25% 
lebih murah dibandingkan produk pengempuk daging impor merek Durkee. 

Untuk strategi distribusi (Place Strategy), pemasaran dikonsentrasikan di area 
Jabotabek de~lgan memasarkan secara langsung ke supermarket, hotel, restoran, dan 



perusahaan katering yang melayani perusahaan penerbangan. Untuk pemasaran di 
luar Jabotabek diserahkan kepada perusahaan distributor yang sudah ada. 

Strategi promosi (Promotion Strategy) dengan melakukan aMifitas lini bawah 
(below the line) dengan mengikuti pameran, melakukan pemasaran langsung ke 
konsumen potensial, mengadakan seminar, promosi penjualan, serta melakukan 
pelatihan-pelatihan tentang industri papain dan produk pengempuk daging kepada 
,konsumen, universitas, industri kecil, clan institusi lain yang berkepentingan terhadap 
perkembangan industri papain dan produk pengempuk daging. 
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